
 

ŠD Švehlova Oddělení:  IV 
Školní rok: 2020/2021 Měsíc:  Červen 
Celoroční téma: 
Putování kolem světa 
 
 

Téma měsíce: Hlavní téma : Antarktida 
Využití dětské mapy a ukázka světadílu, kde leží. 
V dětské obrázkové encyklopedii přečtu a 
představím dětem tento světadíl. Zvířátka a život 
na tomto drsném kontinentu,  
 

Lidé a čas 
 

LČ - 1.6. Den dětí – oslava se soutěžemi, kvízy a 
úkoly pro jednotlivce v ŠD, hudební hádanky 
s pohybem, hrajeme si v pokojíčku (pantomima) 
 

Lidé kolem nás 
 

LKN – 17.6. Den otců, rozhovory s dětmi o 
rodině a roli tatínků, jak se věnují dětem,  
Přáníčko pro tatínka (mandala s letní tématikou) 

Místo, kde žijeme 
 
 

MKŽ – těšíme se na prázdniny, vyprávíme si 
s dětmi kam pojedou s rodiči v létě, na co se těší 
Namalujeme si obrázek na téma letní prázdniny 
(tempery, vodovky nebo voskovky) 

Rozmanitosti přírody 
 
 

RP – 21.6. letní slunovrat 
(výtvarné zpracování léta – tempery i vodové 
barvy, paleta na míchání barev, teplé barvy – 
různé odstíny) 

Člověk a jeho zdraví 
 
 

ČJZ – opakování hygienických návyků v době 
koronaviru, důležitost pohybu na čerstvém 
vzduchu, co je to vyvážená strava a na co 
nesmíme zapomínat v našem jídelníčku . . . 
 
 

Odpočinkové a rekreační 
činnosti 
 
 

Hrajeme si na koberci v pokojíčku a relaxujeme 
při CD, stolní a společenské hry dle zájmu dětí, 
čtení knížky na pokračování o zvířátkách . . . 
 

Příprava na vyučování 
 
 
 

Individuální pomoc při vypracování DÚ – 
jednotlivci, individuální přístup k dětem 
Prohlížení knížek a časopisů, slovní hry a hříčky 
na rozvoj slovní zásoby, křížovky a rébusy 
 

  



Poučení / prázdniny / akce 
ŠD 
 
 

Účastníci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a 
dopravní kázni. Účastníci byli seznámeni se školním  
řádem, vnitřním řádem školní družiny a řádem školní 
jídelny. Účastníci byli seznámeni se zásadami 
bezpečnosti, poučeni o bezpečném odcházení ze školní 
družiny. Účastníci byli poučeni o bezpečné manipulaci s 
výtvarnými pomůckami a bezpečném chování na školní 
terase.  

 


